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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kiekvienas Europos pilietis tiesiogiai arba netiesiogiai naudojasi transportu ir transporto 
infrastruktūra. Taigi jaustis saugiam (-iai) kelyje, kada tik jis (ji) besinaudotų kelių 
infrastruktūra, yra kiekvieno piliečio teisė. Iš visų besinaudojančiųjų keliais, 
pažeidžiamiausios grupės yra mažiausiai apsaugotos. Į jas įeina pėstieji, dviratininkai, 
motociklininkai ir kiti eismo dalyviai. Itin svarbu, kad į jų interesus būtų ypatingai atsižvelgta 
statant ir vertinant visą infrastruktūrą.  

Didelė pažanga padaryta transporto priemonių saugumo srityje. Šiandien keliaujantys 
mašinomis asmenys susiduria su mažesne nei prieš dešimtmetį rizika žūti ar būti sužeistiems, 
įvykus autoįvykiui. Taigi kitas žingsnis – sumažinti pažeidžiamų eismo dalyvių riziką. Įvairių 
eismo dalyvių grupių atskyrimas keliuose galėtų būti svarbus veiksmas, kurį vertėtų 
apsvarstyti.

Ypač svarbu, kad rizika, su kuria susiduria pažeidžiami eismo dalyviai, būtų sumažinta visose 
valstybėse narėse. Kai kuriose šalyse saugumas yra aukšto lygio, o kitose dar reikia imtis 
atitinkamų priemonių, kad jis būtų užtikrintas. Viena iš pažeidžiamų eismo dalyvių grupių, 
kurios nelaimingų atsitikimų statistikos duomenys rodo nerimą keliantį padidėjimą, –
motociklininkai. Šios grupės statistikos duomenys prieštarauja žuvusiųjų Europos Sąjungos 
keliuose mažėjimo tendencijai. Taigi ypač svarbu, kad būtų imtasi priemonių šiai grupei 
apsaugoti.

Taip pat atrodo, jog svarbu saugoti ne tik kelius, bet ir kitus infrastruktūros objektus, 
susijusius su saugumu keliuose, kaip antai ryšių centrai, išankstinio perspėjimo centrai ar 
eismo valdymo centrai, kurie prisideda prie eismo reguliavimo, ir įtraukti į saugumo požiūriu 
audituotinų objektų sąrašus ne tik nesaugias jų savybes, bet ir galimas silpnąsias 
projektuojamų ar jau esamų kelių infrastruktūros objektų savybes, kaip nurodyta Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos programoje (angl. EPCIP).

Pabaigoje pasakytina, kad mes taip pat turime prisiminti, jog kelių infrastruktūros 
pažeidžiamumas išryškėja įvykus nenumatytiems įvykiams, o ne tada, kai viskas vyksta kaip 
įprasta;  atsižvelgiant į tai atrodo svarbu prireikus tiksliai numatyti audito ir kontrolės 
priemonių poreikį ir sudaryti audito tvarkaraštį ne tik iki infrastruktūros eksploatavimo 
pradžios, bet ir tuo laikotarpiu, kai ji bus eksploatuojama visu pajėgumu bei esant 
nenumatytoms aplinkybėms.

Europos Parlamentas mano, kad būtina, jog pasiūlytoje direktyvoje būtų siekiama šių abiejų 
tikslų: užtikrinti, kad saugumas būtų įtrauktas visais kelių infrastruktūros planavimo, 
projektavimo ir naudojimo Europos transporto tinkle (angl. TEN-T), įskaitant nepaprastąsias 
aplinkybes, etapais, ir įtraukti visas pažeidžiamas eismo dalyvių grupes. Jeigu norime, kad 
pavyktų sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių, reikia dėti šias svarbias pastangas.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
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komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

(2) 2001 m. rugsėjo 12 d. Baltojoje knygoje 
„Europos transporto politika iki 2010 m.:
laikas spręsti“, Komisija pabrėžė būtinybę 
atlikti poveikio saugumui įvertinimą ir kelių 
saugumo auditą, siekiant Bendrijoje 
nustatyti pačius pavojingiausius kelių 
ruožus, ir siekti mažinti juose kylančią 
riziką. Komisija taip pat nusistatė tikslą nuo 
2001 iki 2010 m. perpus sumažinti žuvusiųjų 
Bendrijos keliuose skaičių.

(2) 2001 m. rugsėjo 12 d. Baltojoje knygoje 
„Europos transporto politika iki 2010 m.:  
laikas spręsti“, Komisija pabrėžė būtinybę 
atlikti poveikio saugumui įvertinimą ir kelių 
saugumo auditą, siekiant Bendrijoje 
nustatyti ir apsaugoti pačius pavojingiausius 
kelių ruožus ir kelių infrastruktūros 
objektus. Komisija taip pat nusistatė tikslą 
nuo 2001 iki 2010 m. perpus sumažinti 
žuvusiųjų Bendrijos keliuose skaičių.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

(3) Komunikate „Europos kelių saugos 
veiksmų programa – perpus sumažinti eismo 
įvykių keliuose aukų skaičių Europos 
Sąjungoje iki 2010 m.: bendra atsakomybė“ 
Komisija nurodė, kad kelių infrastruktūra 
kaip trečiasis kelių eismo saugumo politikos 
ramstis turėtų būti labai svarbi siekiant 
sumažinti eismo įvykių skaičių Bendrijoje.

(3) Komunikate „Europos kelių saugos 
veiksmų programa – perpus sumažinti eismo 
įvykių keliuose aukų skaičių Europos 
Sąjungoje iki 2010 m.: bendra atsakomybė“ 
Komisija nurodė, kad kelių infrastruktūra 
kaip trečiasis kelių eismo saugumo politikos 
ramstis turėtų būti labai svarbi siekiant 
sumažinti eismo įvykių skaičių Bendrijoje, 
ypač atsižvelgiant į neapsaugotas eismo 
dalyvių grupes.

Pakeitimas 3
4 konstatuojamoji dalis

(4) Tinkamų procedūrų nustatymas yra ypač 
svarbi priemonė, siekiant pagerinti kelių 
infrastruktūros saugumą transeuropiniame 
kelių tinkle. Poveikio kelių saugumui 

(4) Tinkamų procedūrų nustatymas yra ypač 
svarbi priemonė, siekiant pagerinti kelių 
infrastruktūros saugumą transeuropiniame 
kelių tinkle. Poveikio kelių saugumui 

                                               
1 Dar nepaskelbta OL.
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vertinimuose strateginiu lygmeniu turėtų 
būti nurodyti skirtingų infrastruktūros 
projekto planavimo alternatyvų padariniai 
kelių eismo saugumui. Be to, atliekant kelių 
saugumo auditą reikėtų išsamiai nurodyti, 
kurie infrastruktūros projekto elementai nėra 
saugūs. Todėl siekiant padidinti kelių 
infrastruktūrų saugumą transeuropiniame 
kelių tinkle, šiose dviejose srityse reikia 
nustatyti procedūras, kurių reikia laikytis, 
tačiau jų netaikyti kelių tuneliams, kuriems 
taikoma 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB 
dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių 
būtiniausių saugos reikalavimų.

vertinimuose strateginiu lygmeniu turėtų 
būti nurodyti skirtingų infrastruktūros 
projekto planavimo alternatyvų padariniai 
kelių eismo saugumui. Be to, atliekant kelių 
saugumo auditą reikėtų išsamiai nurodyti, 
kurie infrastruktūros projekto elementai ir 
(arba) galimos silpnosios savybės nėra 
saugūs. Todėl siekiant padidinti kelių 
infrastruktūrų saugumą transeuropiniame 
kelių tinkle, šiose dviejose srityse reikia 
nustatyti procedūras, kurių reikia laikytis, 
tačiau jų netaikyti kelių tuneliams, kuriems 
taikoma 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB 
dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių 
būtiniausių saugos reikalavimų.

Pakeitimas 4
5 konstatuojamoji dalis

(5) Esamų kelių saugumą būtina didinti 
nukreipiant investicijas į didžiausio 
avaringumo kelio ruožus arba į tuos kelio 
ruožus, kuriuose yra didžiausios nelaimingų 
atsitikimų mažinimo galimybės. Kad 
vairuotojai pakeistų elgesį ir griežčiau 
laikytųsi eismo taisyklių, ypač dėl greičio 
apribojimų, jie turi būti informuojami dar 
prieš įvažiuojant į didelio avaringumu ruožą.

(5) Esamų kelių saugumą būtina didinti 
nukreipiant investicijas į didžiausio 
avaringumo kelio ruožus arba į tuos kelio 
ruožus, kuriuose yra didžiausios nelaimingų 
atsitikimų mažinimo galimybės. Kad 
vairuotojai pakeistų elgesį ir griežčiau 
laikytųsi eismo taisyklių, ypač dėl greičio 
apribojimų, jie turi būti informuojami dar 
prieš įvažiuojant į didelio avaringumu ruožą.
Ypač turi būti atsižvelgta į neapsaugotas 
eismo dalyvių grupes.

Pakeitimas 5
6 konstatuojamoji dalis

(6) Tinklo saugumo valdymo poveikis yra 
labai didelis iš karto jį įdiegus. Pritaikius 
labai pavojinguose ruožuose atitinkamas 
priemones padėčiai pagerinti, saugumo 
tikrinimai kaip prevencinė priemonė 
tokiuose ruožuose turėtų tapti dar svarbesni.
Reguliarūs patikrinimai yra būtina priemonė 
siekiant užkirsti kelią pavojams, kurie gresia 
visiems eismo dalyviams, įskaitant pačius 
pažeidžiamiausius, taip pat ir vykdant kelio 
remonto darbus.

(6) Tinklo saugumo valdymo poveikis yra 
labai didelis iš karto jį įdiegus. Pritaikius 
labai pavojinguose ruožuose atitinkamas 
priemones padėčiai pagerinti, saugumo 
tikrinimai kaip prevencinė priemonė 
tokiuose ruožuose turėtų tapti dar svarbesni. 
Reguliarūs patikrinimai yra būtina priemonė 
siekiant užkirsti kelią pavojams, kurie gresia 
visiems eismo dalyviams, įskaitant pačius 
pažeidžiamiausius, taip pat ir vykdant kelio 
remonto darbus. Dėl jų esminio vaidmens 
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kritinių situacijų metu, ypatingas dėmesys 
bus skiriamas eismo valdymo 
infrastruktūros objektams ir jų ryšių 
sistemoms. 

Pakeitimas 6
8 konstatuojamoji dalis

(8) Siekdamos užtikrinti aukštą kelių eismo 
saugumo lygį valstybės narės turėtų taikyti 
infrastruktūros saugumo valdymo gaires.
Tai, kad Komisijai pranešama apie šias 
gaires ir jai teikiamos nuolatinės ataskaitos 
apie jų įgyvendinimą, turėtų suteikti 
galimybę laipsniškai pagerinti 
infrastruktūros saugumą Bendrijos lygiu ir 
laikui bėgant sukurti veiksmingesnę sistemą.
Be to, ataskaitų apie gairių įgyvendinimą 
teikimas turėtų suteikti galimybę kitoms 
valstybėms narėms ieškoti veiksmingiausių 
sprendimų, o sistemingai renkant duomenis 
prieš pradedant tyrimus ir juos užbaigus 
turėtų būti galima pasirinkti ateityje 
taikytinas pačias veiksmingiausias 
priemones.

(8) Siekdamos užtikrinti aukštą kelių eismo 
saugumo lygį valstybės narės turėtų taikyti 
infrastruktūros saugumo valdymo gaires. 
Tai, kad Komisijai pranešama apie šias 
gaires ir jai teikiamos nuolatinės ataskaitos 
apie jų įgyvendinimą, turėtų suteikti 
galimybę laipsniškai pagerinti 
infrastruktūros saugumą Bendrijos lygiu ir 
laikui bėgant sukurti veiksmingesnę sistemą. 
Be to, ataskaitų apie gairių įgyvendinimą 
teikimas turėtų suteikti galimybę kitoms 
valstybėms narėms ieškoti veiksmingiausių 
sprendimų, o sistemingai renkant duomenis 
prieš pradedant tyrimus ir juos užbaigus 
turėtų būti galima pasirinkti ateityje 
taikytinas pačias veiksmingiausias 
priemones. Ypač turi būti atsižvelgta į 
neapsaugotas eismo dalyvių grupes.

Pakeitimas 7
1 straipsnio 2 dalies subparagraph 1

2. Ši direktyva taikoma projektuojamiems, 
tiesiamiems ir jau eksploatuojamiems 
transeuropiniam kelių transporto tinklui 
priklausantiems keliams.

2. Ši direktyva taikoma projektuojamiems, 
tiesiamiems ir jau eksploatuojamiems 
transeuropiniam kelių transporto tinklui 
priklausantiems keliams ir su jais 
susijusiems infrastruktūros objektams.

Pakeitimas 8
2 straipsnio 4 punktas

(4) „Kelių saugumo auditas“ – tai išsamus 
sisteminis ir techninis kelio infrastruktūros 
projekto saugumo charakteristikų 
patikrinimas visais etapais pradedant nuo 
planavimo ir kelio eksploatavimo.

(4) „Kelių saugumo auditas“ – tai išsamus 
sisteminis ir techninis kelio infrastruktūros 
projekto saugumo charakteristikų bei 
infrastruktūros objektų prisidedančių prie 
jų reguliavimo patikrinimas visais etapais 
pradedant nuo planavimo ir kelio 
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eksploatavimo.

Pakeitimas 9
2 straipsnio 7 punktas

(7) „Saugumo patikrinimai“ – tai nuolatinis 
saugos tikrinimas eksploatuojamame kelyje.

(7) „Saugumo patikrinimai“ – tai nuolatinis 
saugos tikrinimas eksploatuojamame kelyje 
ir infrastruktūros objektuose 
reguliuojančiuose jame eismą.

Pakeitimas 10
2 straipsnio 9a punktas (naujas)

„Pažeidžiami eismo dalyviai“ – tai pėstieji, 
dviratininkai, motorizuotų dviračių 
transporto priemonių vairuotojai bei kitos 
nebūtinai paminėtos pažeidžiamomis 
laikytinos grupės.

Pakeitimas 11
4 straipsnio 3 dalis

3. Auditas yra neatsiejama infrastruktūros 
projekto rengimo dalis galimybių studijos, 
projekto rengimo, detalaus projekto rengimo 
etapais, taip pat prieš pat atiduodant kelią 
eksploatuoti ir ankstyvaisiais kelio 
eksploatavimo etapais.

3. Auditas yra neatsiejama infrastruktūros 
projekto rengimo dalis galimybių studijos, 
projekto rengimo, detalaus projekto rengimo 
etapais, taip pat prieš pat atiduodant kelią 
eksploatuoti ir ankstyvaisiais kelio 
eksploatavimo etapais, bet taip pat eismo 
jame reguliavimo etapu, kuomet 
infrastruktūra eksploatuojama visu 
pajėgumu ir (arba) esant nenumatytoms 
aplinkybėms.

Pakeitimas 12
4 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės užtikrina, kad auditorius 
audito ataskaitoje nurodytų nesaugius 
kiekvieno infrastruktūros projekto etapo 
elementus bei pateiktų pasiūlymų, kaip 
pataisyti aptiktas nesaugias projekto dalis.
Jei nesaugių elementų aptinkama atliekant 
auditą, o projektas nepataisomas iki 
atitinkamo etapo pabaigos, kaip nurodyta 
II priede, priežastis nurodo kompetentinga 

4. Valstybės narės užtikrina, kad auditorius 
audito ataskaitoje nurodytų nesaugius 
kiekvieno infrastruktūros projekto etapo 
elementus bei pateiktų pasiūlymų, kaip 
pataisyti aptiktas nesaugias projekto dalis. 
Ypač turi būti atsižvelgta į neapsaugotas 
eismo dalyvių grupes. Jei nesaugių elementų 
aptinkama atliekant auditą, o projektas 
nepataisomas iki atitinkamo etapo pabaigos, 
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institucija šios ataskaitos priede. kaip nurodyta II priede, priežastis nurodo 
kompetentinga institucija šios ataskaitos 
priede.

Pakeitimas 13
5 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina eksploatuojamo 
kelių tinklo saugumo didinimą. Jos 
užtikrina, kad labai pavojingų kelio ruožų ir 
tinklo saugumo valdymas būtų vykdomas 
remiantis metiniu kelių tinklo eksploatavimo 
patikrinimu pagal III priedo nuostatas.

1. Valstybės narės užtikrina eksploatuojamo 
kelių tinklo saugumo didinimą. Jos 
užtikrina, kad labai pavojingų kelio ruožų ir 
tinklo saugumo valdymas būtų vykdomas 
remiantis metiniu kelių tinklo eksploatavimo 
patikrinimu pagal III priedo nuostatas. Ypač 
turi būti atsižvelgta į neapsaugotas eismo 
dalyvių grupes. 

Pakeitimas 14
5 straipsnio 3 dalies subparagraph 2

Siekdamos per kitus trejus metus sumažinti 
sunkių sužalojimų ir irtinų atvejų skaičių bei 
tokių priemonių sąnaudas, valstybės narės 
įvertina III priedo 3 dalies e ir f punktuose 
nurodytų koreguojamųjų priemonių 
galimybes visuose 3 dalyje nurodytuose 
ruožuose.

Siekdamos per kitus trejus metus sumažinti 
sunkių sužalojimų ir irtinų atvejų skaičių bei 
tokių priemonių sąnaudas, valstybės narės 
įvertina III priedo 3 dalies e ir f punktuose 
nurodytų koreguojamųjų priemonių 
galimybes visuose 3 dalyje nurodytuose 
ruožuose. Ypač turi būti atsižvelgta į 
neapsaugotas eismo dalyvių grupes.

Pakeitimas 15
6 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad saugumo 
patikrinimai būtų vykdomi 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytuose keliuose, siekiant 
nustatyti pavojus kelių eismo saugumui ir 
užkirsti kelią eismo įvykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad saugumo 
patikrinimai būtų vykdomi 1 straipsnio 
2 dalyje nurodytuose keliuose ir 
infrastruktūros objektuose, siekiant 
nustatyti pavojus kelių eismo saugumui ir 
užkirsti kelią eismo įvykiams.

Pakeitimas 16
6 straipsnio 2 dalis

2. Atliekant saugumo patikrinimą yra 
vykdomi įprasti tikrinimai ir kelio darbų 
tikrinimai. Jie vykdomi pagal III priede 
nurodytus kriterijus.

2. Atliekant saugumo patikrinimą yra 
vykdomi įprasti tikrinimai ir kelio darbų 
tikrinimai bei tikrinimai, esant 
nepaprastosioms aplinkybėms. Jie vykdomi 
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pagal III priede nurodytus kriterijus.


